UNIVERZÁLNÍ ÚCHYT KE STATIVU
UTB Ref.: AT017-300

CZ
CZ - UPOZORNĚNÍ: Před použitím tohoto zařízení je nutné si přečíst tuto uživatelskou příručku a porozumět jí.
OBECNÝ POPIS
Univerzální úchyt ke stativu je kotevním bodem vyhovující normám EN795, EN1496 a dokumentu TS16415 a lze jej použít
jako součást zařízení na ochranu proti pádu z výšky. Úchyt UTB umožňuje montáž nákladních a evakuačních navijáků pro
stativy sloužící k přepravě nákladu a osob v souladu s tabulkou 1.
Úchyt UTB se skládá ze dvou galvanicky pozinkovaných ocelových plechů. První plech (základna) je vybaven speciální
objímkou pro připojení navijáků a 3 řadami otvorů pro upevnění víka. Druhý plech (víko) může být zaháknut za pomocí
ohnutých zubů v jedné ze 3 řad otvorů v základně (v závislosti na velikosti profilu nohy). K utažení úchytu na noze slouží
nastavitelná rukojeť procházející otvorem víka a přišroubovaná k nýtovací matici připevněné k základně. Všechny prvky
úchytu jsou spojeny kabely, což zabraňuje ztrátě jednotlivých dílů. Úchyt UTB lze namontovat kamkoliv na vnější nohu. Aby
se zabránilo samovolnému pohybu úchytu podél nohy během práce s břemenem, doporučuje se použít jeden ze dvou
dostupných kabelů spojujících víko žlabu s nohou stativu. Délka kabelů se liší (jeden pro stativ TM9 a druhý pro TM13 /
TM15).

EN 795:2012/B
TS 16415:2013/B
1

2

Nákres 1 – Celkový nákres zařízení
Nákres 3 – Celkové rozměry zařízení
PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ A ŽIVOTNOST
a) OBECNÉ INFORMACE
Minimální brzdná síla (MBS): 21kN.
Zařízení může být zatíženo pracovní silou ve směru podél nohy, ke které je úchyt namontován, s otáčením odpovídající
směru výstupu lana z navijáku.
Maximální zatížení, které může zařízení během provozu přenést na konstrukci - 10 kN.
Pokud je zařízení používáno jako součást systému pro zastavení pádu, uživatel musí být vybaven prvkem omezujícím
maximální dynamické síly působící na něj při zastavení pádu do max. síly 6 kN.
b) PRO NÁKLADNÍ NAVIJÁKY
Přípustné pracovní zatížení (WLL): 1000kg Bezpečnostní faktor (SF): 2,1:1.
c) PRO EVAKUAČNÍ NAVIJÁKY (PPE)
Přípustné pracovní zatížení (WLL): 200kg Bezpečnostní faktor (SF): 10:1.
Pracovní zatížení použitého evakuačního zařízení nesmí být vyšší než 200kg.
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Nákres 2 – Přípustný směr zatížení
TRANSPORT A HMOTNOST
Hmotnost kompletního zařízení: 2,25kg.
Osobní ochranné prostředky musí být přepravovány v obalech, které je chrání před poškozením nebo namáčením, např. v
pytlích vyrobených z impregnované textilie nebo v ocelových nebo plastových kufrech nebo krabicích.
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

UNIVERSAL TRIPOD BRACKET
AT017-300

WLL: 1000 kg
MBS: 2100 kg

2014
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EN 795:2012/B
TS 16415:2013/B

Serial number : 0000001
MFG: MM.YYYY
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Max. 200 kg
i
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OZNAČENÍ
Prvky označení:
a) Název/typ zařízení
b) Katalogové číslo
c) Sériové číslo zařízení
d) Měsíc a rok výroby
e) Označení CE i číslo notifikované jednotky dohlížející na výrobu zařízení
f) Číslo/rok/třída evropské normy
g) Maximální počet uživatelů v jeden moment
h) Maximální hmotnost uživatele
i) Pozor: přečtěte si návod na použití
j) Nákladní zařízení
k) Přípustné pracovní zatížení a maximální lomová síla
l) Označení výrobce nebo distributora
m) Inspekční nálepka

ł

h
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Nákres 5 – Umístění označení
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a)

EN

A

B

Osobní ochranné prostředky by měly být čištěny a dezinfikovány tak, aby nedošlo k poškození materiálu (suroviny), ze
kterého je zařízení vyrobeno. U textilních materiálů (pásky, lana) používejte čisticí prostředky pro jemné tkaniny. Lze je
čistit ručně nebo prát v pračce. Důkladně opláchněte. Plastové prvky by se měly umývat pouze vodou. Zařízení namoklé
během čištění nebo během používání by mělo být důkladně vysušeno v přírodních podmínkách, mimo zdroje tepla.
Kovové části a mechanismy (pružiny, závěsy, západky atp.) mohou být pravidelně lehce mazány, aby se zlepšil jejich
výkon. Osobní ochranné prostředky by měly být skladovány volně zabalené, v dobře větraných suchých místnostech,
chráněny před světlem, UV zářením, prachem, ostrými předměty, extrémními teplotami a žíravými látkami.

C

INSTALACE UTB NA NOHU STATIVU
Univerzální úchyt UTB lze nainstalovat na stativy. V závislosti na velikosti nohy ve stativu musíte nejprve připojit víko k
základně v jedné ze tří poloh.
a) Vyberte odpovídající pozici víka s ohledem na základnu úchytu UTB:
A - TM6 / TM12 / TM12-2 / TM13
B- TM15
C- TM1 / TM9 / TM9-W
Nákres 6 – Pozice montáže víka s ohledem na základnu
b) Nasaďte úchyt na nohu stativu.
c) Připevněte úchyt pomocí nastavitelné rukojeti.
d) Připevněte lano omezující posun úchytu podél nohy mezi víkem úchytu a nohou stativu. Dostupné jsou dvě délky lana
(1,0 m pro stativ TM9 a 1,25 m pro stativ TM13/TM15).
Montáž lana je nutná při práci se zatížením větším než 200 kg. V případě evakuačních zařízení (do 200 kg) by se po řádném
upnutí úchytu na noze nemělo posunovat a použití lana není potřeba.
e) Natáhněte lana spojující úchyt s nohou a pevně utáhněte úchyt na noze.

b)

c)

d)

d)

INSTALACE NAVIJÁKŮ SÉRIE RUP
Následující navijáky série RUP je možné přímo instalovat do univerzálního úchytu UTB: RUP502-U, RUP503-U,
RUP504, RUP505-U, RUP506.
Výše vyjmenované navijáky jsou vybaveny trvale namontovanou spojkou UTB (ref. AT017-330), která pasuje do objímky v
úchytu UTB. Správná instalace navijáků řady RUP je zobrazena na příkladu navijáku RUP506.
Nákres 8 – Spojka UTB trvale připevněna k navijákům

e)
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a)

b)

c)

Spojka UTB je vybavena háČkem a otvorem pro montáž kolíku, ve kterém je umístěn úchyt UTB.
a) Připevněte naviják k úchytu UTB tak, aby hák zapadl na spodní kolík úchytu.
b) Vyjměte montážní kolík a stiskněte červené tlačítko.
c) Zatlačte naviják s konektorem do úchytu a zajistěte spojení s kolíkem. Kolík musí být zasunut až na doraz. Žebra na konci
kolíku chrání kolík před samovolným vypadnutím.
HLAVNÍ ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY
individuální ochranné vybavení by měly používat pouze osoby vyškolené v jeho používání.
individuální ochranné vybavení nemohou používat lidé, jejichž zdravotní stav může ovlivnit bezpečnost při každodenním
používání nebo použití při nouzové situaci.
je nutné připravit záchranný plán, který lze v případě potřeby použít.
při zavěšení v individuálním ochranném vybavení (např. po zastavení pádu) je nutné dávat pozor na příznaky zranění v
důsledku zavěšení.
aby se zabránilo negativním účinkům zavěšení, ujistěte se, že je připraven vhodný záchranný plán. Doporučuje se
používat podpůrné pásy.
zakazuje se činit jakékoliv úpravy na vybavení bez písemného souhlasu výrobce.
Jakékoliv opravy vybavení mohou být provedeny pouze výrobcem vybavení nebo jeho zplnomocněným zástupcem.
individuální ochranné vybavení nesmí být používáno v rozporu s jejich účelem.
individuální ochranné vybavení je osobní vybavení a měla by jej používat jedna osoba.
ed-1/04.03.2020
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Před použitím se ujistěte, že všechny součásti zařízení tvořícího systém na ochranu proti pádu spolu správně fungují.
Pravidelně kontrolujte spojení a montáž součástí zařízení, aby nedošlo k náhodnému uvolnění nebo odpojení.
Je zakázáno použití soupravy individuálního vybavení, ve kterém je fungování jakékoliv součásti zařízení narušeno
působením jiné součásti.
Před každým použitím individuálního ochranného vybavení by mělo být důkladně zkontrolováno, abyste měli jistotu, že je
zařízení funkční a zda správně funguje, dříve než dojde k jeho použití.
během vizuální kontroly před použitím zkontrolujte všechny součásti zařízení se zvláštním zřetelem na jakékoliv
poškození, nadměrné opotřebení, korozi, otěr, řezy a nesprávné fungování zařízení. Zvláštní pozornost by měla být
věnována jednotlivým součástem:
- u bezpečnostních popruhů, bederních popruhů a pásů pro práci v závěsu na přezky, seřizovací prvky, upevňovací
body (přezky), pásy, švy a poutka
- u bezpečnostních brzd na utahovací poutka, pásy, švy, pouzdra a spojovací prvky;
- u lan a u textilního vedení na lano, smyčky, karabiny, spojovací prvky, regulační prvky a oplet;
- u lan a ocelového vedení na lano, dráty, svorky, smyčky, karabiny, spojovací a regulační prvky;
- u samobrzdícího zařízení na lano nebo pás a správné fungování navíjení a blokačního mechanismu, tělo zařízení,
brzdu a spojovací prvky;
- u samosvorného zařízení na tělo zařízení, řádný pohyb podél vodítka, činnost blokovacího mechanismu, válečky,
šrouby a nýty, spojovací prvky, bezpečnostní tlumič;
- u kovových prvků (spojovací prvky, háky, háčky) na nosné tělo, nýtování, hlavní západku a fungování blokovacího
mechanismu.
nejméně jednou ročně, po každých 12 měsících používání, musí být individuální ochranné prostředky vyřazeny z provozu
za účelem provedení důkladné pravidelné prohlídky. Pravidelnou prohlídku může provádět kompetentní osoba disponující
odpovídajícími znalostmi a vyškolená k tomu účelu. Prohlídku také může provést výrobce výrobku nebo zplnomocněný
zástupce výrobce.
v některých případech, má-li ochranné zařízení komplikovanou a složitou konstrukci, jako jsou samosvorná zařízení,
mohou být pravidelné kontroly prováděny pouze výrobcem zařízení nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Po pravidelné
kontrole bude stanoveno datum další kontroly.
Pravidelné kontroly jsou nezbytné, pokud jde o stav zařízení a bezpečnost uživatelů, což závisí na plné účinnosti a
životnosti zařízení.
během pravidelné kontroly zkontrolujte, zda jsou všechna označení ochranného zařízení (vlastnosti zařízení) čitelná.
Nepoužívejte zařízení s nečitelným označením.
pro bezpečnost uživatele je důležité, že v případě prodeje zařízení mimo zemi svého původu je dodavatel zařízení povinen
poskytnout pokyny k použití zařízení, údržbě a informace o pravidelných kontrolách a opravách zařízení v jazyce země, ve
které bude zařízení používáno.
individuální ochranné prostředky musí být okamžitě vyřazeny z provozu a musí být odstraněny (nebo by měly být použity
jiné postupy z návodu k použití), pokud se podílely na zastavení pádu.
pouze bezpečnostní postroje vyhovující normě EN 361 jsou jediným povoleným zařízením pro jištění těla uživatele v
systémech pro zastavení pádu.
systém zachycení pádu může být připevněn pouze k bodům (přezkám, smyčkám) bezpečnostního postroje označenému
velkým písmenem „A“
kotevní bod zařízení na ochranu proti pádu by měl mít stabilní konstrukci a takové umístění, aby omezil možnost pádu a
minimalizoval délku volného pádu. Kotevní bod zařízení by se měl nacházet nad pracovní polohou uživatele. Tvar a
konstrukce kotevního bodu zařízení musí zajistit trvalé spojení zařízení a nesmí vést k jeho náhodnému odpojení.
Minimální pevnost kotevního bodu zařízení by měla být 12 kN. Doporučuje se použití certifikovaných a označených
kotevních bodů v souladu s EN 795.
je nutné zajistit volný prostor pod pracovištěm, kde použijeme individuální ochranné prostředky chránící proti pádu z výšky,
abychom při zastavení pádu zabránili nárazu do předmětů nebo do níže položené plochy. Velikost požadovaného volného
prostoru pod pracovištěm by měla být zjištěna v návodu na použití ochranných prostředků, které máme v úmyslu použít.
Při používání zařízení jej pravidelně kontrolujte, přičemž věnujte zvláštní pozornost nebezpečným jevům a poškození
ovlivňujícím funkci zařízení a bezpečnost uživatele, zejména na: smyčky a posun lan po ostrých hranách, kyvadlové pády,
vedení elektrického proudu, jakékoli poškození jako jsou řezy, otěry, koroze, vystavení extrémním teplotám, negativní
dopady klimatických faktorů, působení chemikálií.
Individuální ochranné prostředky musí být přepravovány v obalech, které je chrání před poškozením nebo namoknutím,
např. v pytlích vyrobených z impregnované textilie nebo v ocelových nebo plastových kufřících nebo krabicích.
osobní ochranné prostředky by měly být čištěny, aby nedošlo k poškození materiálu (suroviny), ze kterého je zařízení
vyrobeno. U textilních materiálů (popruhy, lana) používejte čisticí prostředky pro jemné tkaniny. Lze je čistit ručně nebo prát
v pračce. Měly by být důkladně opláchnuty. Bezpečnostní tlumiče nárazů čistěte pouze vlhkým hadříkem. Tlumič nesmí být
ponořen do vody. Plastové díly by měly být umývány pouze vodou. Zařízení zvlhlé během čištění nebo během používání by
mělo být důkladně vysušeno v přírodních podmínkách, mimo zdroje tepla. Kovové části a mechanismy (pružiny, závěsy,
západky atp.) mohou být pravidelně lehce mazány, aby se zlepšil jejich výkon.
individuální ochranné prostředky by měly být skladovány volně zabalené, v dobře větraných suchých místnostech,
chráněny před světlem, UV zářením, prachem, ostrými předměty, extrémními teplotami a žíravými látkami.
všechny prvky zařízení na ochranu proti pádu z výšky musí splňovat pokyny pro používání zařízení a příslušné normy:
- EN 353-1, EN 353-2, EN 354, EN 355, EN 360 - pro systémy zastavující pád;
- EN 362 – pro spojky;
- EN341, EN1496, EN1497, EN1498, - pro záchranná zařízení;
- EN 361- pro bezpečnostní postroje;
- EN 813 – pro bederní postroje;
- EN 358 – pro systémy pro práci v zavěšení;
- EN 795 – pro kotvicí zařízení.
PRAVIDELNÉ KONTROLY
Pravidelná kontrola zařízení by měla být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců používání, počínaje datem prvního
použití. Pravidelnou kontrolu může provádět pouze kvalifikovaná osoba s odpovídajícími znalostmi a vyškolená pro
provádění pravidelných kontrol individuálních ochranných prostředků. Podmínky používání zařízení mohou ovlivnit
frekvenci pravidelných kontrol, které mohou být prováděny častěji než jednou za 12 měsíců používání. Každá pravidelná
kontrola musí být zaznamenána na kartě použití zařízení.
DOBA POUŽITÍ
Maximální doba používání správně fungujících zařízení je neomezená. Zařízení musí být okamžitě vyřazeno z provozu a
musí být odstraněno (musí být trvale odmontováno), pokud se podílelo na zastavení pádu nebo pokud existují pochybnosti
o jeho správném fungování a spolehlivosti.
POZOR: Maximální doba používání zařízení závisí na intenzitě a prostředí používání. Používání zařízení v náročných
podmínkách, při častém kontaktu s vodou, ostrými hranami, žíravými látkami, při extrémních teplotách může vést vyřazení
zařízení i po jednom použití.
ZÁRUKA
Záruka výrobce je poskytována po dobu 12 měsíců od data zakoupení zařízení. Pokud je vada odhalena v jakékoli
části, prodlužuje se záruční doba na tuto část o dobu opravy a odstranění zjištěné vady. Záruka se vztahuje na:
materiálové vady, konstrukční vady, vady antikorozního nátěru.
V souladu s požadavky normy EN 365 má být kotevní bod pravidelně kontrolován, kontroly by měly být prováděny
nejméně každých 12 měsíců. Pravidelnou kontrolu by mělo provádět autorizovaný servis výrobce nebo osoba
vyškolená pro kontrolu takových zařízení. Vyškolená osoba je osoba, která má na základě svého odborného vzdělání a
na základě svého prohlášení dostatečné znalosti v oblasti nainstalovaných bezpečnostních a záchranných prvků a je
dostatečně obeznámena s platnými zdravotními a bezpečnostními předpisy, směrnicemi a obecně uznávanými
technickými zásadami, takže může posoudit bezpečnost provozu a správné použití bezpečnostních zařízení.
Před každým použitím systému zkontrolujte, zda neuplynulo datum další technické kontroly. Po tomto datu již nelze
systém používat. Před a po každém použití vizuálně zkontrolujte úplnost a správný technický stav systému a napnutí
ocelového lana.
V případě zjištění jakýchkoli závad nebo neúplnosti nelze toto zařízení použít. Pro vyřešení jakýchkoli pochybností
kontaktujte výrobce. Nepokoušejte se zařízení opravit sami!
Systém, který se podílel na zastavení pádu, musí být okamžitě vyřazen z provozu!
K opětovnému používání systému, který se podílel na zastavení pádu, může dojít po provedení podrobné kontroly
výrobcem nebo jím pověřeným servisem.
Při používání systému by měla být věnována zvláštní pozornost nebezpečným jevům ovlivňujícím funkci ochranného
vybavení nebo bezpečnost uživatele, zejména: smyčky a posun lan po ostrých hranách, kyvné pády, elektřina,
vystavení extrémním teplotám, poškození zařízení, negativní dopady klimatických faktorů, vliv chemikálií, znečištění.
Neupravujte, neopravujte ani nenahrazujte originální součásti systému jinými.
Výrobce:
LANEX a.s., Hlučínská 1/96, 747 23 Bolatice, Česká republika, www.lanex.cz,
TEL.: +420 553 751 111, FAX: +420 553 654 125, E-MAIL: lanex@lanex.cz
Notifikovaná jednotka odpovědná za vydání certifikátu přezkoušení EU vyhovující Nařízení 2016/425:
CIOP PIB - No.1437, CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ul.

Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Notifikovaná jednotka odpovědná za dohled nad výrobou:
APAVE SUD EUROPE SAS (no 0082) - CS 60193 - F13322 MARSEILLE CEDEX 16 – FRANCE

KARTA POUŽÍVÁNÍ
Za položky v kartě používání je odpovědná společnost, ve které je zařízení provozováno.
Karta použití musí být vyplněna před prvním vydáním zařízení k používání osobou
odpovědnou v podniku za ochranná zařízení. Informace týkající se periodických prohlídek u
výrobce a opravách a o důvodu stažení zařízení z používání jsou uváděny kompetentní
osobou zodpovědnou za pravidelné kontroly ochranných zařízení. Karta se musí skladovat
po celou dobu životnosti výrobku. Je zakázáno používat osobní ochranné prostředky bez
vyplněné karty použití.
MODEL A TYP ZAŘÍZENÍ
SÉRIOVÉ ČÍSLO
KATALOGOVÉ ČÍSLO
DATUM VÝROBY
DÁTUM NÁKUPU
DATUM PRVNÍHO
VYDÁNÍ PRO POUŽITÍ
JMĚNO UŽIVATELE
PERIODICKÉ A SERVISNÍ PROHLÍDKY
DATUM
PROHLÍDKY

HLÁŠENÉ ŠKODY,
DŮVODY PRO
VYKONANÉ OPRAVY,
VYKONÁNÍ
PROHLÍDKY / OPRAVY JINÉ KOMENTÁŘE

JMÉNO A PODPIS
ODPOVĚDNÉ OSOBY

DATUM
PŘÍŠTÍ
KONTROLY

